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Ameland  een geweldig eiland voor de Buckfastbij. 
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VOORWOORD VAN HET BESTUUR 

 

Voor u ligt de negende Nieuwsbrief van de Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt 
met informatie over de darrenlijn van 2017 en een interview met Wytze Faber. 
Onze adviseur is: Professor Job van Praag.  
 

Het doel van de stichting is: 

het bevorderen van de bijenteelt door het telen en veredelen van het honingbijenras "Buckfast 

 het instand houden van het bevruchtingsstation te Ameland waarop darrenvolken worden   

geplaatst en deze te voorzien van jaarlijks vooraf te bepalen lijnen van raszuivere "Buckfastkoningen". 

 

Contactadres: Gosse van der Velde,  
Van Loghemstraat 67, 9731MD Groningen, 
050-5421794, buckfastbijenteelt@tiscali.nl 
 
 
Jubileum stichting. 

Ondertussen hebben we ons eerste feestje van ons 10 jarig bestaan van de Stichting 
gevierd. Met bijna alle vrijwilligers en hun partners hebben we van een gezellige avond met 
buffet in Westerbork genoten. Luuk Enting een professionele filmer, heeft ons verteld over 
zijn bedrijf en enige films laten zien. De bedoeling is dat Enting een film gaat maken over de 
bijen op Ameland als we de subsidies hiervoor rond kunnen krijgen. Sponsoring voor het 
project is van harte welkom. In 2017 gaan we het jubileumjaar verder vieren. 
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Plaats van de darrenvolken. 

Om de darrenvolken in de toekomst aan de vaste wal een plaats te bieden, hebben  
we een terrein kunnen huren van de Kraus-Groeneveld Stichting te Eelde. Wytze Faber en 
Gosse van der Velde houden het toezicht voor de stichting. 
Hier zijn meerdere volken opgesteld. Daarnaast staan er nog volken (met de B108) elders bij 
verschillende vrijwilligers thuis op de stand. 
De volken zijn ingewinterd en hebben een varroa behandeling ondergaan. 
 

Het voordeel van de volken op de vaste wal is dat we ze goed kunnen inwinteren en in het 
voorjaar de volken vroeg kunnen controleren. Daarnaast gaan de volken in april naar de 
koolzaaddracht en/of wilg, wat de ontwikkeling van de volken bevordert. 
Hopelijk komen ze goed de winter door. De volken zijn voorzien van de koninginnen voor 
2017. 
 
Vrijwilligers en activiteiten. 

We hebben onze jaarlijkse bijeenkomst in de Land- en Tuinbouw school te Eelde weer 
gehad. Hier is in grote lijnen het seizoen 2017 vastgesteld. De vrijwilligers hebben zich weer 
opgegeven voor diverse taken, zoals het brengen en plaatsen van de bevruchtingsvolkjes op 
Ameland. Omdat de Stichting de darrenvolken in eigen beheer wil houden, betekent het 
dat er nog veel getimmerd en geknutseld dient te worden de komende winter. 
 
Interview met onze actieve vrijwilliger Wytze Faber uit Eelde 
 

  
 
Wytze in het midden(met bril)                                       met andere vrijwilligers en zijn vrouw Alie. 
 

Wytze is ongeveer 10 jaar vrijwilliger voor het bevruchtingsstation op Ameland. Hij is een 
echte doener die veel materialen zelf kan maken. Dat zult u wel merken als u zijn 
werkzaamheden straks leest.  
 
Ongeveer 40 jaar geleden is hij zelf begonnen met het telen van Buckfastvolken. De eitjes 
bekwam hij van Harry Dijkema (via Broeder Adam). De koninginnen liet hij bevruchten op zijn 
eigen stand. Elk jaar ging hij nieuwe eitjes halen, om de lijn zo goed mogelijk te behouden. 
(F-eentjes prima, maar F-tweetjes moet je niet willen). Wytze is bijzonder gecharmeerd van 
de zwermtraagheid van de Buckfast, Hij heeft nooit zwermen; ook nu de laatste jaren nog 
niet. Zijn redceder Dadantkasten die hij 36 jaar geleden zelf heeft gemaakt, functioneren nog 
uitstekend. 
 
 
 
 



 

Uit de volgende opsomming van activiteiten zie je zijn betrokkenheid: 
Wytze teelt nu zelf moeren voor Ameland. 
 

    
 

Linker foto: Wytze in het midden (blauw shirt)          Foto’s genomen bij Holwerd 
en zijn vrouw Alie (rechts op de foto).  
 
De camper van Wytze staat vier keer per jaar bij Holwerd; dan kunnen we droog zitten bij het 
inschrijven en zijn vrouw Alie verzorgt de catering. Op Ameland heeft Wytze de volken wel 
gecontroleerd en raat gesneden om darrenbroed te bevorderen. Thuis heeft hij een depot 
van materialen van de stichting.en mini’s en een aantal grote bevolkte dadantkasten. Deze 
heeft hij verzorgd en ingewinterd; verder behandeld tegen de mijt (gedruppeld en met 
oxaalverdamper). Wytze heeft kasten (daken, bodems) van de stichting gerepareerd, lekke 
voerbakjes, schuifjes voor mini’s en zesramers gemaakt.  Bevruchtingskastjes voor Ameland 
gevuld.  
 
Hij vindt het leuk om praktische oplossingen te zoeken voor problemen met kasten en 
andere imkersmaterialen. Hij smelt zijn eigen was en maakt thuis zelf kunstraat; heeft zijn 
eigen slinger en wassmelter gemaakt. 
Het telen is vooral begonnen toen de gevorderdencursus in Eelde werd gegeven en een 
onderdeel daarvan koninginnenteelt was. In het verleden had hij de 1194 (een Liguria) op 
zijn stand staan waar hij vreselijk enthousiast over was. Die deed beslist niet onder voor de 
Fehrenbachs en Kollers van nu, aldus Wytze. 
 
Hoe ziet Wytze de toekomst van de stichting Bevruchtingsstation Ameland? 
 
In Nederland is zeker een eilandbevruchtingsstation voor de Buckfast nodig en moet 
behouden blijven. We moeten dus goed aan klantenbinding doen. Dat behaal je door ieder 
jaar te zorgen voor uitstekende kwaliteit (telen van top darrenvolken). Waar hij verder op 
wijst is dat er met zoveel vrijwilligers niet allemaal eilandjes mogen ontstaan, zoals dreigde te 
gebeuren met aparte werkgroepen (commissies). Het bestuur moet de controle behouden 
(ook controle van de bevruchtingskastjes) en zorgen voor kwaliteit. Problemen liggen altijd 
op de loer waren de laatste en wijze woorden van Wytze. Morgen gaat hij met Alie in zijn 
camper op vakantie, want dat kan alleen in de winter. In april moet je er weer zijn voor de 
bijen! Wytze en Alie een fijne vakantie gewenst. 



 

 Wytze controleert de Buckfastvolken. 
 
Was en voer. 

Door de landelijke aandacht voor het geknoei met de kunstraat heeft de stichting besloten 
was te verzamelen van hun vrijwilligers en daar zelf kunstraat van te laten maken. 
Ook heeft de Stichting besloten om het wintervoer en bijvoer van suiker te maken. 
Men wil niet de kans lopen weer verrast te worden door inferieure kwaliteit van 
bijenvoer.en/of was. Verder heeft Ben Wieringa een oxaalverdamper voor de stichting 
gemaakt. 
 
Vergaderingen 

Het bestuur zal de komende wintermaanden weer diverse bijeenkomsten in Nederland en 
Duitsland bezoeken Op deze manier kunnen we contacten leggen in het belang van de 
Stichting. 
Het is uiteraard belangrijk vooral goede contacten te onderhouden met telers van faam. In 
december hebben we als beheerder van Buckfastbevruchtingsstation Ameland al met het 
bestuur van de landelijke BBV. overleg gehad. Thema: Wat kunnen we voor elkaar 
betekenen? Een constructieve bijeenkomst, die zeker gevolgen zal hebben en een vervolg 
zal krijgen. Inhoudelijk zal de landelijke BBV hier wel verder mededelingen over doen. 
 
Website en aanmelding www.buckfastbevruchtingsstation.nl 

Zoals u op onze website kunt lezen hebben we voor 2017 een goede darrenlijn kunnen 
opzetten. De aanmeldingen voor 2017 komen al weer binnen en laten zien dat ook de relatief 
kleinere imkers kastjes inzenden. Het blijkt dat diverse imkers over de drempel van het zelf 
telen zijn gestapt en met veel plezier de resultaten ervaren. De resultaten van de bevruchting 
waren goed te noemen, beter dan andere jaren. Er waren veel meldingen met 100% 
resultaten. 
 
Ervaringen voorgaande jaren. 

We zijn als stichtingsbestuurders nieuwsgierig naar de ervaringen met de lijnen uit 
voorgaande .jaren: 2016 (Fehrenbach)  
                               2015 (Koller)  
                               2014 (Sorensen) 
Welke lijnen/volken hebben zich goed ontwikkeld en/of doen het nu nog goed? 
Wilt u ons daaromtrent een reactie geven? 
Uw reactie gaarne naar: engbertdevries@gmail.com. 
 
 
Het schema voor 2017 is ook weer bekend; 
 
 periode  overlarven  uitlopen  naar Ameland  terug van Ameland 
 1e  17-5-2017  29-5-2017    3-6-2017  17-6-2017  
 2e  31-5-2017  12-6-2017  17-6-2017    1-7-2017   
 3e  14-6-2017  26-6-2017    1-7-2017  15-7-2017  
 4e  28-6-2017  10-7-2017  15-7-2017  29-7-2017 



 

De darrenlijn voor 2017 op Ameland zijn dochters van: 
B108(MM) =  .13-I1(MM) x B129(TR) : .12-I107(MM) x ST114: 
.11-I64(MKW) x B181(MKR): .08-I82(TR) x B10(TR): .05-I51(TR) x NO61(TR) : etc. 
 
B108(MM)als leverancier voor de vadervolken op Ameland 
Deze lijn is een Buckfastlijn die wat betreft moederskant terug gaat op de I51 van Thomas 
Rueppel en werd geteeld in 2003.Deze lijn voert terug op Iraanse bijen en wordt ook wel de Meda 
lijn genoemd. Aangezien de B108(MM) al de 11

de
 generatie is kunnen we natuurlijk niet meer 

spreken van Medalijn. 
Deze lijn bezit echter alle eigenschappen die een goede buckfastlijn karakteriseren. Magnus 
Menges importeerde in 2011 twee zusterkoninginnen van Teeltgroep Marken die tot dan toe al 
verscheidene keren met buckfastdarren van vadervolken op Marken  waren aangepaard. Ook in 
2012 werd deze lijn aangepaard met respectievelijk darren van vadervolken van Peter Stougard ( 
ST114) uit Denemarken en in 2013 met darren van vadervolken van Thomas Rueppel B129(TR) 
Deze lijn bestempelt  Magnus Menges als”High-End” Buckfastmateriaal en is uiterst geschikt om 
als darrenlijn deze fantastische eigenschappen door te geven. 
Onze eigen meda nateelt de I12(JtB)  en de I 58(JtB) stammen uit hetzelfde oorspronkelijke 
materiaal, maar omdat ze vanaf 2005 met andere darrenlijnen zijn aangepaard hebben deze 
lijnen zich ontwikkeld  als erfvast  Buckfast materiaal waar we zuinig op moeten zijn. 
 
Beoordelingstabel( een evaluatie van de B108(MM).  

Vitaliteit Overwintering Zachtaardighei
d 

Zwermtraaghei
d 

Dracht Bouw Hyg 

Bijen: 6 6 5,5 6 Lente:5 Bouw:6 73% 

 
Broed:6 

   Zomer:6 Propolis
: 5 

 

Evaluatie van het volk: Schaal 1t/m 6 
 
Deze lijn staat erom bekend dat ze zeer vitale bijen voortbrengt en een prachtig aaneengesloten 
broednest vormt. Ze stopt begin november met broeden en gebruikt relatief weinig voer in het 
winterseizoen. Deze langlevende bijen kunnen in het voorjaar een groot volk opbouwen, maar ze 
komen wat langzaam op gang. De bijen zijn zachtaardig en je kunt er in alle jaargetijden onder 
verschillende weersomstandigheden goed mee werken. Ze vertonen nauwelijks tekenen om te 
gaan zwermen. De raatzit is bewonderenswaardig en de honingopbrengst kan met name in de 
zomer zeer goed zijn. 
 
Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt 
Bevruchtingsstation Ameland 
Voorzitter 
Jans ter Bork Heirweg 3 9437 TA Balinge 0593-552246  ter.bork@planet.nl 
 
Penningmeester 
Ale Kuperus, Van Aylvaweg 50, 8748 CH Witmarsum, 0517-531292, a.kuperus@telfort.nl 
.Banknummer: 126249733 t.n.v. de “Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt” . Bic code: Rabo NL 2U, 
IBAN: NL05 Rabo 0126 2497 33 Eur 
 
Secretaris 
Gosse v/d Velde, Van Loghemstraat 67, 9731MD Groningen, 050-5421794 buckfastbijenteelt@tiscali.nl 
 
Bestuurslid.(tweede secretaris) 
Engbert de Vries Kerkweg 6, 9439 PG, Witteveen, 0593-552272 engbertdevries@gmail.com 
 

Eiland bevruchtingsstation Ameland 
Insel Belegstelle Ameland; Island Mating Station 
 
Allen een voorspoedig 2017 gewenst 
Met heel veel genot van uw Buckfastbijen. 
Het Bestuur 
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